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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Ruud Baltussen,  
Frank ten Doeschate, Pieter van den Homberg, Hay Engels, Hilske 
Janssen, Toos Tielen,  
Adviseurs: Hay Mulders, Hay Engels 
Gasten: Joep Sonnemans, Marleen Hesen, Bart Engels, Jack 
Kleuskens, Chantal Versleijen, Geert Vogelzangs, Wiel Berden 
Afwezig m.k.:  Toos Tielen 
Afwezig z.k.:  
Notulist: Pieter vd Homberg  

Nr Onderwerp/besluit Actie Wie Gereed V 
1 Kermis Kleurplaat naar Hay Mulders en na 

drukken verspreiden op school. 
Pieter Zsm  

2 Kermis Uitreiking prijzen kleurplaten. Marco, Ellen 4-7-2014  
3 Kermis Loterij. Marco, Hilske 4-7-2014  
4 Kermis Maken draaiboek Pieter Vlg.verg.  
5 Kermis Vertegenwoordiger kermis zoeken buiten 

de dorpsraad 
Dorpsraad April 2015  

6 Verkeersmaatje Victor Evalueren effect Verkeersmaatje Victor Dorpsraad 2 mnd na 
plaatsing 

 

7 Problemen Putweg Terugkoppelen visie Dorpsraad met 
degenen die problemen hebben 
aangedragen. 

Marco Zsm  

8 Vernatting Peel Informeren naar info-avond en melden 
aan dorpsraad. 

Wiel Zsm  

9 Vernatting Peel Opvragen plannen en status Ellen Vlg.verg.  
 
1. Opening en berichten van verhindering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal welkom aan Marleen 
Hesen, die ons straks zal rondleiden op haar bedrijf en waar we het jaar feestend afsluiten. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Notulen vergadering 14-05-2014 
Op de kermis na zijn alle actiepunten zijn afgehandeld, dit punt komt tijdens vergadering 
ter sprake. 
De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de notulist.  
  
4. Kermis 
Kleurplaat is door Pieter gemaakt en zal voor verspreiding op de Wouter zorgen,Hay Mulders wordt 
gevraagd om de kleurplaat te drukken. Hilske stelt voor om iemand buiten de dorpsraad te zoeken 
om als vertegenwoordiger van de kermis te fungeren. Ellen zal helpen bij uitreiking van de prijzen 
van de kleurplaten. Hilske bij de uitreiking van de loterij. 
Pieter zorgt voor een draaiboek zodat bekend is wat er bij de kermis moet gebeuren. 
Chantal heeft met het team van de school kunnen regelen, dat er geen studiedagen of iets dergelijks 
zijn tijdens de kermisdagen. 
Marco geeft aan dat hij met Elly Geurts van de gemeente de mogelijkheid heeft besproken om de 
kermis geheel rond Boëms Jeu te organiseren. Dit wordt nog besproken met de horeca. Horeca heeft 
alle zaken besproken met de buurt. 
 
5. Lopende zaken, actuele zaken, zoals: 
* De Kracht van America 
Dorpsavond 2 juni; het valt op dat steeds dezelfde personen naar dergelijke avonden komen. De 
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avond werd door ongeveer 50 mensen bezocht. Toch zijn er weer nieuwe dingen uit de diverse kleine 
groepjes gekomen. 
Hay Mulders is op deze avond gepresenteerd als dorpsondersteuner voor America. Als 
dorpsondersteuner is hij sinds 1 juni in dienst bij stichting Gezondheidscentrum America en zal hij als 
coördinator, bemiddelaar en ondersteuner tussen gemeente, verenigingen en burgers fungeren. 
Bovenstaande zal via een persbericht nog bekend gemaakt worden. Sjaak Sluiters zal hem 
assisteren. In andere gemeenten zijn de dorpsondersteuners vaak in dienst bij de gemeente. We 
wensen Hay Mulders als dorpsraad veel succes. 
Hilske geeft aan dat Werkgroep Samen Zorg een dorpsavond wil beleggen in september om te 
besluiten of er een coöperatie opgericht kan worden waarin diverse activiteiten onder gebracht 
kunnen worden. Plan is om dit voor 1 januari 2015 gerealiseerd te krijgen. 
* Wonen in America – 10 juli Woningcorporatie 
De woningbouwstichting zal op de betreffende avond cijfers toelichten en een visie neerleggen. 
Marco, Sjaak Sluiters en Anton vd Heijden zullen vooraf de avond voorbereiden om op die manier 
goed voorbereid aan de avond te kunnen deelnemen. 
* BIEB / Bouwen In America 
Niet alle mensen die zich voor BIEB hebben aangemeld, willen in een samenwerkingsverband 
bouwen. Een aantal mensen vinden daarnaast de bouwperiode te lang en zijn ook naar andere 
mogelijkheden aan het zoeken. Voor met name jonge mensen is het problematisch om hun 
bouwplannen gefinancierd te krijgen. Uiteindelijk zijn er 4 gegadigden over die aan de Lisdodde willen 
gaan bouwen. De naam BIEB is inmiddels gewijzigd in BIA (Bouwen in America). Toon vd Ligt heeft 
de regie, de groep wil voor de bouwvak een verkavelingsplan bij de gemeente voorleggen. 
* Splitsing Jacob Poelsweg-Griendtsveenseweg  
Door de dorpsraad is verkeersmaatje Victor aangeschaft naar aanleiding van een verzoek door 
aanwonenden van de Jacob Poelsweg. Zij ervaren de situatie ter plekke als zeer gevaarlijk voor 
overstekende kinderen. De pop moet er automobilisten op attenderen dat ter plaatse kinderen de 
weg oversteken en daarom hun snelheid te matigen. De pop zal zo spoedig mogelijk geplaatst 
worden. Vooralsnog zal deze dan 2 maanden blijven staan, waarna het effect geëvalueerd zal 
worden. De pop zal in beheer van de dorpsraad blijven en ook op andere plaatsen ingezet worden om 
gewenning te voorkomen. 
* Buurtkracht (Levering energie) 
Buurtkracht is uitgenodigd om uitleg te geven tijdens de volgende dorpsraadvergadering.  
 
6. Ingekomen en uitgaande stukken 
- Op de Putweg is veel overlast door snelrijdend verkeer, dealen van drugs, e.d.. Mensen maken zich 
daar zorgen over. Zij stellen voor om de weg af te laten sluiten. Vooralsnog heeft dat niet de 
voorkeur van de dorpsraad. Er zijn ook andere mogelijkheden om de snelheid uit het verkeer te 
halen, die voor automobilisten zeer hinderlijk zijn. De gemeente is echter de enige die voor een 
oplossing kan zorgen, dus daar zal men mee in overleg moeten treden. Marco zal dit terugkoppelen 
met betreffenden. 
- Belang Arbeidsmigranten een initiatief van de omringende gemeentes brengt onder de aandacht om 
Poolse migranten meer te betrekken bij activiteiten. 
- “Dat MUG nie gebeuren” een initiatief om vernatting van de Peel tegen te gaan, vraagt om 
ondersteuning. Er staan ingrijpende veranderingen te gebeuren, fietspad van Zwarte Plak naar 
Helenaveen komt te vervallen, ingrijpende houthak, enz. Wiel Berden zal informeren naar een info-
avond om dit aan de dorpsraad te melden. Ellen zal de plannen en de status daarvan opvragen. 
 
7. Mededelingen 
- geen 
 
8. Rondvraag/sluiting 
- Bart Engels geeft aan dat Muziekvereniging St. Ceacilia de braderie niet meer alleen zal 
organiseren. 
- OVA zal in het kader van de Dorpskracht op 2 september een avond beleggen. 
 
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
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